Hírközlési és Informatikai Tagozat

Emlékeztető
2020. április 28. MMK HIT elnökségi ülés
Videokonferencia.
A jelenléti ívet Bölsei Tamás készíti, Rácz József hitelesíti
Az ülés tervezett napirendje:
1.) Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről, feladatairól
előadó: Rácz József és Buzás Zoltán
2.) 2020. évi szakmai továbbképzési program teljesítésének feladatai a
veszélyhelyzet időszakában.
előadó: Slyuch András és Szomolányi Tiborné
3.)Beszámoló az Informatikai Szakosztály munkájáról
előadó: Korsós András
4.) A Hír-Közmű helyzetértékelése
előadó: Kálmán Miklós
5.) Egyebek

Az értekezlet videokonferencián zajlott le.
Az elnökség jelenlévő tagjai a napirendi pontokat megszavazta.
1.) Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről, feladatairól
előadó: Rácz József és Buzás Zoltán
Tagozatunk a Digitális Jóléti Program (DJP) igazgatója Mráz Ákos részére
helyzetértékelést készített a hírközlési tervezők létszámának növelése
céljából. A Szupergyors Internet Program keretében növeltük a tervezői
létszámot, de a jövőben szükséges a fiatalítás. A hírközlési tervezői területen
szükségesnek tartjuk a mérnöki díjazás emelését, a fizetési határidők
csökkentését, a kamarai képzések szervezését és az egyetemi felkészítés
színvonalának növelését.
Az anyagot Gál András Levente államtitkár úr részére átadták és várhatóan
munkacsoportot szerveznek a program kidolgozására és a végrehajtásra.
Buzás Zoltán
Néhány helyről érkezett olyan megkeresés, hogy kevés a tervező.
Felvették velük a kapcsolatot, és amikor a tervező megpróbált ajánlatot adni,
akkor kiderült, hogy nincs is szükség rá.
Lukács Tamás
Sajnos ugyan ezt látja, a tervezői díjszabásnak a töredékét sem akarják a
tervezésre szánni.
Rácz József
Tarlós István miniszterelnöki tanácsadónak a Kamara megküldte a kamarai
tervezők helyzet jelentését.
Molnár Tamás kidolgozta az elektronikus kapcsolattartással kapcsolatos
eljárási rendeket. 8 napot adna a küldött gyűlésre, 3 napot a szavazásra. stb.
Buzás Zoltán
A Kamara a veszélyhelyzet kihirdetésé után 10 napon belül felmérte a mérnök
társadalom helyzetét. A felmérés sikeres volt, az adatok össze lettek gyűjtve.
Várjuk a megoldási javaslatot.
Rácz József
A Kamara a képzéseket felfüggesztette, a veszélyhelyzet ide alatt lejáró
jogosultságokat automatikusan meghosszabbítják. A májusi küldött gyűlés
valószínűleg elektronikusan lesz megtartva.
Buzás Zoltán
KTT ülés, 3 képzés elindult online formában.
Rácz József
A tagozatnak is lesz május 7-én online oktatás.
Petruska István
Sajnos pesszimistán látja a tervezők jövőjét. Az, hogy kevés a tervező, az nem
a tagozati munka következménye. A mérnöki tervezési díj olyan alacsony,
amire nem lehet egzisztenciát építeni. Ha valaki lenyomja az árakat, utána ne
kiabáljon, hogy ennyiért senki sem akarja elvállani.
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Slyuch András
A pályázatokban kiírt tervezési díjak nagyon alacsonyak. Közben kiírták az
újabb pályázatokat.
Kálmán Miklós
Az állami oldalról indult megrendeléseknél az az álláspont, hogy nem kell ezzel
törődni,
majd
ha
sürgős
úgyis
találunk
tervezőt.
Az új pályázatoknál 2 % nőtt az elszámolható díj. Sajnos a tervezői díjba sok
olyat is beszámítanak, ami nem az. Térkép beszerzés, hatósági díjak, stb.
Az elektromos szolgáltatókkal is meg kellene egyezni, ne keljen többszőr
ugyanazt megtenni.
Lukács Tamás
Az elektromos szolgáltatóknál nem egységes a kezelés. Azt hogy a
tulajdonos váltások mit hoznak, még nem látjuk.
Hozzá szólva a tervezői létszámhoz, keresték a tervezőket, de MT 80%
árakon. Ennyiért nem lehet elvállani.
Csapó Attila
A szabványügyi testület újra szabályozza a közmű szabványokat. Itt oda
kellene figyelni a közös oszlopsoros hálózatokra.
Rácz József
A Közmű szabványok felülvizsgálata Dr Kovács Oszkár MMK Szabványügyi
Bizottság elnöke vezetésével folyamatban van, amelyben Tagozatunk
részéről Antók Péter szabványügyi referensként vesz részt és tájékoztatni
fogja az elnökséget.
Szükségesnek tartom a különböző hírközlési technológiákhoz tartozó
szabványok jegyzékét összeállítani.
A beszámolót az elnökség egyhangúlag elfogadta.
2.) 2020. évi szakmai továbbképzési program teljesítésének feladatai a
veszélyhelyzet időszakában.
előadó: Slyuch András és Szomolányi Tiborné
Slyuch András
Elindult az oktatás, a vészhelyzeti kihirdetéséig 4 oktatás volt. Pesten két
oktatás, valamint volt Győrben és Debrecenben is.
Május 7-én távoktatás volt. A részvétel ellenőrzéséhez oktatás közben 5
kérdést tesznek fel. amira válaszolni kell, jelezni kell, hogy a gép előtt ülnek.
Rácz József
Ez az oktatási mód egyelőre megfelelő, hosszabb távon új oktatási
tematikát kell kidolgozni.
Előkészítés alatt van egy intenzív tervezői kérdés , de ez most parkoló
pályára került.
A beszámolót az elnökség egyhangúlag elfogadta
3.)Beszámoló az Informatikai Szakosztály munkájáról
előadó: Korsós András
Február 14-én a Kamara elnöksége elfogadta, hogy informatikusok is lehetnek
kamarai tagok.
Jelenleg előkészítés alatt van az informatikusok tanúsításának szabályozása:
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Javasoltuk a MMK elnöksége részére az informatikai tervező (IT) és informatikai
projektellenőr (IN-PE) tanúsítvány bevezetését.
A FAP 2020. keretében az IT és IN-TE tudásbázis kidolgozását vállaltuk,
amelynek az elbírálása jelenleg folyamatban van.
Az informatikai szakosztályon belül egy nagyon aktív szakértők dolgoznak.
4.) A Hír-Közmű helyzetértékelése
előadó: Kálmán Miklós
Hír-Közmű szerződés.
 EHO témakör.
 kiviteli tervek specifikusan, megjelenítési forma és adatbázis
 meglévő nyilvántartás átdolgozása, EHO szerint
A szerződés lezárásra került. Javaslat lett kidolgozva a két szintű tervezésre,
engedélyes terv, kiviteli terv.
A szerződés lezárult.
A következő időszakba tesztelési feladatokban számítanak ránk.
A következő faladat a tervezők oktatása. A szállítónak kell anyagot
biztosítani, de ebbe a kamarának is lesz feladata. Az NMHH kiirt egy
pályázatot az oktatásra, itt a nyertessel kellene tárgyalni.
A harmadik feladat a mérnöki munka segítsége, a Hír-közmű
népszerűsítése, a paradigmaváltás levezénylésére.
Petruska István
El kell kerülni, hogy a tervező egyedül maradjon a térképi állományok nem
megfelelőségekkel kapcsolatban.
Buzás Zoltán
Volt egy megbeszélés geodéziai tagozattal. Az állami alapadat pontosítása
érdekében a Hatóság az előírások betartását kérte.
5.) Egyebek
Petruska István
A jogszabály változtatási javaslatok hol tartanak?
Minisztériumnak megküldte a Kamara vezetősége.
Rácz József
A küldött gyűlés május 6-i időpontja elmaradt. Ezt a veszélyhelyzet
elmúltával újra kell szervezni. Kérte Csapó Attila közreműködését.
Kálmán Miklós
A beruházás lebonyolító jogosultságot vissza kellene állítani. Volt egy
konkrét akció, azok akiknek ez a jogosultsága megvolt, visszafogják kapni.
Hányan igényelték ezt meg?
Rácz József
Köszönöm Bölsei Tamás titkár úr sikeres szervezését. Az on-line videó
konferencia megbeszélés lebonyolítás és a technikai háttér biztosítása kiváló volt.
Megköszöm az elnökség aktív részvételét és mindenkinek jó egészséget kívánok.
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